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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เพ่ิมเติม ฉบับที่  1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

****************** 

 
 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
อบต.เวียง   
โทร.๐๕๓-๗๙๕๖๙๑ 
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สารบัญ 
 หน้า  

 
ส่วนที่ ๑     บทน า  ๓-๔ 
ส่วนที่ ๒     บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๕ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)  ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   6-20 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต     
 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 -แผนงานสาธารณสุข 
 -แผนงานรักษาความสงบภายใน     
 -แผนงานเคหะและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
 -แผนงานการศึกษา 
 -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
 -แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 -แผนงานการเกษตร                                                                                  13 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน      
 -แผนงานบริหารทั่วไป 
 -แผนงานงบกลาง 
ส าเนาประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/๒๕๖5 21 
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ส่วนที่ ๑   
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอ่ืนและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนงานการด าเนินงาน  ซึ่งจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เล่มนี ้
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
   
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ 
4. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างม ี

                          ประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
หมวด ๕  ข้อ ๒๖  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ  ดังนี้  
   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ ข้อ ๒๗    แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน        นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ    ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น     การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ  

  แผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการด าเนินงาน และ
การประเมินผล โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้ 

1. สามารถท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า 

2. มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการ
ตามแผน 

3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการน าข้อมูลไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
    10  โครงการ 

 
90.90 

 
3,545,000   

 
87.66 

กองช่าง 

รวม 10 โครงการ 90.90 3,545,000   87.66  
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

ส านักงาน
ปลัด 
 

รวม      
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

กอง
การศึกษา 

รวม      
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย 
กรรมและ การเกษตรกรรม  
-แผนงานการเกษตร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม      
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-แผนงานการเกษตร 

 
 

1 

 
 

9.09 

 
 

499,000 

 
 

12.34 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม - - - -  
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารงาน 
-แผนงานบริหารทัว่ไป 
-แผนงานงบกลาง 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

ส านักงาน
ปลัด 
กองคลัง 
 

รวม      
- แผนงานบริหารทั่วไป  (ผด.๐๒/๑) - - 

 
- - 

 
ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง 

รวม      
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ ๑๐๐.๐๐ 4,044,000 ๑๐๐.๐๐  

 

ผด.01 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการปรับปรุง

ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
8,24 

จุดที่  1  ปรับปรุงถนนหินคลุก  
ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  
25.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร  มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
7.50  ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ถนน
หินคลุกไม่น้อยกว่า  75.00  
ตารางเมตร  ปรับปรุงตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวยีงก าหนด  เร่ิมต้น
ที่สวน  นายสุรพจน ์ แขกสันเทียะ  
สิ้นสุดที่สวน  นายสุรพจน์  แขก
สันเทียะ และจุดที่  2  ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  30.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร  มีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่  9.00  ลกูบาศก์
เมตร  มีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อย
กว่า  90.00  ตารางเมตร  
ปรับปรุงตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียงก าหนด  เร่ิมต้นที่สวน  นายสุ
รพจน์  แขกสันเทียะ  สินสุดที่สวน  
นายสุรพจน ์ แขกสันเทียะ และจุด
ที่  3  ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  
1,610.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  

499,000   หมู่ที่ 8,24 กองช่าง             

ผด.02 
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0.10  เมตร  มีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า  483.00  ลูกบาศก์เมตร  
มีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า  
4,830.00  ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่อบต. เวียงก าหนด  
เร่ิมต้นที่สวน  นายเขยีน  เขื่อนศิริ  
สิ้นสุดที่นา  นายฝาย  เขือ่นศิริ   
สถานที่ด าเนินการ  จุดที่  1  และ
จุดที่  2 และจุดที ่ 3  หมู่ที ่ 8  
และหมู่ที่  24  ต าบลเวยีง  อ าเภอ
เทิง  จังหวัดเชียงราย 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒ โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก  หมู่ที่  11 
ปรับปรุงถนนหินคลกุ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว  700.000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  มีปริมาณหนิ
คลุกไม่นอ้ยกว่า  210.00  ลูกบาศก์
เมตร  มีพืน้ทีถ่นนหินคลกุไม่นอ้ยกว่า  
2,100.00  ตารางเมตร  พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ านวน  1  
ป้าย  ปรับปรุงตามแบบแปลนที่อบต.
เวียงก าหนด  เริ่มตน้ทีน่า นายสวาท  
สิ่งของ  สิ้นสุดที่นา  นายภคิน  ไกลถิน่  
สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 11 ต าบล
เวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

200,000   หมู่ที่ 11 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง  หมู่ที่  4 
ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบด
ทับแน่น  จุดที่  1  ขนาดกว้าง  
3.50  เมตร  ยาว  
1,030.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.30  เมตร  รวมมีปริมาณ
ดินลูกรับบดทับแน่นไม่น้อย
กว่า  จ านวน  1,081.50  
ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพื้นที่
ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า  
3,605.00  ตารางเมตร  
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่  
อบต.เวียงก าหนด  เริ่มต้นที่
สวน  นางทองเรี่ยม  มุวิไล  
สิ้นสุดทีส่วนนายทองใบ  
พระจันทร์  และปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น  จุดที่  
2  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  450.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.30  เมตร  รวมมี
ปริมาณดินลูกรังบดทับแน่นไม่
น้อยกว่า  จ านวน  405.00  

322,000   หมู่ที่ 4 กองช่าง             

ผด.02 
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ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพื้นที่
ปรับปรุงถนนลูกรังลงไม่น้อย
กว่า จ านวน   1,350.00  
ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  ปรับปรุง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.เวียง
ก าหนด  เริ่มต้นที่สวนนายทอง
ใบ  พระจันทร์   สิ้นสุดทีส่วน  
นายทองใบ  พระจันทร์ 
สถานท่ีด าเนินการ  จุดที่  1  
และจุดที่  2  หมู่ที่  4  ต าบล
เวียง  อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก หมู่ที่ 17 

จุดที่  1  ปรับปรุงถนนหินคลุก  
ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  
500.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร  ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
150.00  ลูกบาศก์เมตร  มพีื้นที่
ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า  
1,500.00  ตารางเมตร  ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที ่ อบต.เวียง
ก าหนด  เร่ิมต้นที่บ้าน  นายพิศุทธิ์  
แปงค า  สิ้นสุดที่นา  นางป้าน  ลาภ
ยศ  และจุดที่  2  ปรับปรุงถนนหิน
คลุก  ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  
ยาว  295.00  เมตร  หนาเฉลีย่  
0.10  เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า  88.50  ลูกบาศก์เมตร  
มีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า  
885.00  ตารางเมตร  ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที ่ อบต.เวียง
ก าหนด  เร่ิมต้นที่นา  นางป้าน  
ลาภยศ  สิ้นสุดที่นา  นางม้อน  แกว้
กันใจ  และจุดที่  3  ปรับปรุงถนน
หินคลุก  ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  
ยาว  250.00  เมตร  หนาเฉลีย่  
0.10  เมตร  มีปริมาณหินคลุกไม่

310,000   หมู่ที่ 17 กองช่าง             

ผด.02 
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น้อยกว่า  75.00  ลูกบาศก์เมตร  
มีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า  
750.00  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ านวน  1  
ป้าย  ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด เร่ิมต้นที่นา  นาง
ป้าน  ลาภยศ  สิ้นสุดที่ป่าสุสาน
บ้านห้วยไคร้  หมู่ที่  17  สถานที่
ด าเนินการ  จุดที่  1  และจุดที่  2  
และจุดที่  3  หมู่ที่  17  ต าบล
เวียง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการขุดลอกร่องขุ่น  

หมู่ที่  5 
จุดที่  1  ขุดลอกร่องขุ่น  ขนาด
ปากกว้าง  12.00  เมตร  ท้อง
กว้าง  9.00  เมตร  ยาว  
220.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า  2,644.00  ลูกบาศก์
เมตร  และจุดที่  2  ขุดลอกร่องขุ่น  
ขนาดปากกวา้ง  12.00  เมตร  
ท้องกว้าง  9.00  เมตร  ยาว  
87.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า  1,000.00  ลูกบาศก์
เมตร  และจุดที่  3  ขุดลอกร่องขุ่น  
ขนาดปากกวา้ง  12.00  เมตร  
ท้องกว้าง  9.00  เมตร  ยาว  
160.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า  1,480.00  ลูกบาศก์
เมตร  และจุดที่ 4  ขุดลอกร่องขุ่น  
ขนาดปากกวา้ง  15.00  เมตร  
ท้องกว้าง  12.00  เมตร  ยาว  
170.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า  2,630.00  ลูกบาศก์

499,000   หมู่ที่ 5 กองช่าง             

ผด.02 
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เมตร  และจุดที่ 5 ขุดลอกร่องขุ่น  
ขนาดปากกวา้ง  10.00  เมตร  
ท้องกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  
100.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า  1,408.00  ลูกบาศก์
เมตร และจุดที่ 6 ขุดลอกร่องขุ่น  
ขนาดปากกวา้ง  12.00  เมตร  
ท้องกว้าง  10.00  เมตร  ยาว  
200.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า  3,360.00  ลูกบาศก์
เมตร สถานที่ด าเนินการ  หมู่ที่  5  
ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  จังหวัด
เชียงราย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการติดตั้งเครื่องสูบ

น้ าแบบจุ่มใต้น้ า หมู่ที่ 3 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจุม่ใต้
น้ า ( submersible pump) 
จ านวน 14 ใบพัด ขนาด 
1.50 แรง จ านวน  1  เครื่อง 
พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง 

64,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ก
ว้าง 0.50 เมตร รวมยาว 
69.00 เมตร ลึก 0.70 – 
1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
มีฝาปิด และวางท่อ คสล.ช้ัน 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร  รวมยาว 12.00 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนางสาย
ทอง  เชิงดอย  สิ้นสุดที่บ้าน
นางหลุด  ธะนะวงค ์

250,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการก่อสร้างฝาปิด

รางระบายน้ า หมู่ที่ 17 
จุดท่ี 1ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้ า คสล. กว้าง 0.70  เมตร  
ยาว 1.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร  รวมยาวท้ังหมด  
133.00  เมตร  เริ่มต้นท่ีบ้าน
นางม้อน  แก้วกันใจ สิ้นสุดท่ีล า
ห้วยไคร้ 
จุดท่ี 2  ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ า คสล.กว้าง 0.70  
เมตร  ยาว 1.00 เมตร  หนา  
0.15 เมตร รวมยาวท้ังหมด  
267.00  เมตร เริ่มต้นท่ีบ้าน
นายมา  โพธิ  สิ้นสุดท่ีบ้านนาง
กาบ  สุทธะ 

250,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค์  หมู่ที่ 
19 

ปรับปรุงอาคาร คสล.ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร  ยาว  
10.90 เมตร  สูง 3.70  
เมตร อาคารมีพื้นท่ีปรบัปรุงไม่
น้อยกว่าจ านวน  109.00 
ตารางเมตร  สถานท่ี
ด าเนินการ หมู่ที่ 19 

420,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 โครงการขยายเขตท่อ

น้ าประปา หมู่ท่ี 21 
ขยายเขตท่อน้ าประปา จุดที่ 1 
ขุดวางท่อน้ าประปา ท่อพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ช้ัน 13.5 รวมความยาว 
680.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง เริม่ต้นท่ีบ้านนายสุพัด  
หมอกเหมย  สิ้นสุดที่บ้านนาย
ทะนง  เครือเถาว์ และ 
จุดที่ 2 ขุดวางท่อน้ าประปา 
ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ช้ัน 
13.5 รวมความยาว 600.00 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เริ่มต้นท่ีบ้านนายเสน่ห์  เครือ
เถาว์  สิ้นสุดที่บ้านนาย
ไพโรจน์  อินทะเขื่อน และ 
จุดที่ 3 ขุดวางท่อน้ าประปา 
ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1-1/2 น้ิว 
ช้ัน 13.5 รวมความยาว 
380.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์

230,000 หมู่ที่ 21 กองช่าง             

ผด.02 
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ติดตั้ง เริม่ต้นท่ีบ้านนาย
ไพโรจน์  อินทะเขื่อน  สิ้นสุดที่
บ้านนางนวลศรี  คตภูธร และ 
จุดที่ 4 ขุดวางทอ่น้ าประปา 
ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1-1/2 น้ิว 
ช้ัน 13.5 รวมความยาว 
60.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง เริม่ต้นท่ีบ้านนายทนง  
เครือเถาว์  สิ้นสุดที่บ้านนาย
พิทักษ์ เครือเถาว์  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์
คอนกรีต หมู่ที่ 25 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์
คอนกรีต  ขนาดกว้าง  6.00  
เมตร  ยาว  340.00  เมตร  
หนา  0.04  เมตร  หรือมี
พื้นที่ถนนลาดยางแอสฟลัต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  จ านวน  
2,040.00  ตารางเมตร  
เริ่มต้นท่ีทางหลวงหมายเลข  
1020  สายทางซอย  1  
บ้านห้วยไคร้ลานทอง   

1,000,000 หมู่ที่ 25 
เชื่อมต่อ หมู่

ที่ 3 

กองช่าง             

ผด.02 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/๒๕๖5 

******************** 
   อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๔ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒     
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เพ่ิมเติมฉบับที ่ 1/๒๕๖5 ขึ้น และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้อนุมัติประกาศใช้เป็นแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ http://abt-
wiangthoeng.go.th 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ   ณ   วันที่  7   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
     
 
                                 (ลงชื่อ)   สวาท   สมใจ  

                             ( นายสวาท    สมใจ ) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 
 
 

http://abt-wiangthoeng.go.th/
http://abt-wiangthoeng.go.th/

